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Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 9. janvāris                                                             Nr. 1 

Darba kārtībā: 

1. Par parakstu vākšanas vietu un darba laiku noteikšanu. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.05. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ilze 

Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans.  

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Grigorijs Rozentāls. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamo īpašumu 

speciāliste Santa Kreičmane, izpilddirektors Voldemārs Dunajevs, komunālā iecirkņa 

vadītājs Kristaps Ansons, sociālā dienesta vadītāja Maira Baumane, dzimtsaraksta 

nodaļas vadītāja Ināra Staņislavčika, Kultūras nama direktore Annija Macpane, 

kultūras metodiķe Inta Sproģe, vidusskolas direktore Vigra Leismane, mūzikas skolas 

direktore Janeta Vaškus, projektu vadītāja Agnese Jonele, interešu izglītības pulciņa 

“Mazpulki” vadītāja Irita Riķīte, bibliotēkas vadītāja Jolanta Vikmane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu 

D. Kalniņa 

 Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par 

apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, Centrālā vēlēšanu 

komisija atbilstīgi likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu” 7.panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai un likuma “Par 

Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantu ir izdevusi 27.12.2019. rīkojumu Nr. 173 “Par 

parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, kurā republikas pilsētu un novadu 

domēm uzdots: 

1. parakstu vākšanas vietas noteikt līdz 2020. gada 10. janvārim. 

Pašvaldībās ar balsstiesīgo skaitu virs 10 000 paredzēt ne mazāk kā vienu 

parakstu vākšanas vietu uz katriem 10 000 balsstiesīgajiem; 

2. domes lēmumus par parakstu vākšanas vietām (norādot adreses) līdz 

2020. gada 10. janvārim nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu 

cvk@cvk.lv. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu” 7.panta pirmo, otro un ceturto daļu, likuma “Par Centrālo vēlēšanu 

komisiju” 5.pantu,  Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr. 173 “Par 

parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans,  

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Noteikt Alsungas novadā parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai 

par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu vietu 

Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja ___________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 
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